
 

 

 Aanvraag van een toestemming voor een eenmalige niet-
risicovolle activiteit in een domein, beheerd door ANB 

ANB-33-150512 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

ANB – Antwerpen 
Aanspreekpunt Recreatief Medegebruik 
Lange Kievitstraat 111/113 bus 63, 2018 ANTWERPEN 
T 03 224 62 62 - F 03 224 60 90 
recreatie.ant.anb@vlaanderen.be 

ANB – Limburg 
Aanspreekpunt Recreatief Medegebruik 
Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 HASSELT 
T 011 74 24 50 - F 011 74 24 99 
recreatie.lim.anb@vlaanderen.be 

ANB – Oost-Vlaanderen 
Aanspreekpunt Recreatief Medegebruik 
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73, 9000 GENT 
T 09/276 20 00 - F 09/276 20 05 
recreatie.ovl.anb@vlaanderen.be 

 In te vullen door de behandelende afdeling 

ontvangstdatum  dossiernummer 

    

 

ANB – Vlaams-Brabant 
Aanspreekpunt Recreatief Medegebruik 
Diestsepoort 6 bus 75, 3000 LEUVEN 
T 016 66 63 00 - F 016 66 63 05 
recreatie.vbr.anb@vlaanderen.be 

ANB – West-Vlaanderen 
Aanspreekpunt Recreatief Medegebruik 
Koning Albert I-laan 1 /2 bus 74, 8200 BRUGGE (Sint-Michiels) 
T 050 24 77 40 - F 050 24 77 45 
recreatie.wvl.anb@vlaanderen.be 

 Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier vraagt u een toestemming aan voor het uitoefenen van een eenmalige niet-risicovolle activiteit in een 
domein (bos, Vlaams natuurreservaat, park of natuurgebied), beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).  
De toestemming past in het kader van het besluit Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de 
toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten. 

Wanneer moet u dit formulier invullen? 
Voor u dit formulier invult, kunt u het best eerst de richtlijnen over de organisatie van een activiteit raadplegen. Zo komt 
u snel te weten of u voor de geplande activiteit een toestemming moet aanvragen. De richtlijnen kunt u raadplegen via 
de website www.natuurenbos.be, thema Toegankelijkheid. 

Wanneer en aan wie moet u dit formulier uiterlijk bezorgen? 
Stuur dit formulier uiterlijk twee weken voor de aanvang van de activiteit op naar het aanspreekpunt Recreatief 
Medegebruik van de provinciale dienst van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de provincie waar het 
grootste deel van de activiteit wordt gepland. De adressen staan bovenaan op dit formulier. 

 

 Gegevens van de organisator 
 1 Vul hieronder de gegevens van de organisator in. 

 voornaam       achternaam       

 straat       huisnummer       bus       

  postnummer         gemeente       

  telefoon of gsm       

 e-mailadres       

 2 Welke vereniging of organisatie vertegenwoordigt de organisator? 

 naam       

 website       
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 Gegevens van de geplande activiteit 
 3 Kruis hieronder de activiteit aan die u wilt organiseren. 

  wandeltocht  ruiteractiviteit  menactiviteit 

  MBT-activiteit  andere activiteit:       

 
 
 

4 Kruis hieronder aan welke soort activiteit u organiseert. 

  een eendaagse activiteit. Vul hieronder de gegevens van die eendaagse activiteit in. 

  datum van de activiteit 
dag 

    
maand 

    
jaar 

         

  beginuur       

 einduur       

 verwacht aantal deelnemers       

 verwacht aantal toeschouwers       

  een meerdaagse activiteit. Vul hieronder de gegevens van die meerdaagse activiteit in. 

  startdatum van de activiteit 
dag 

    
maand 

    
jaar 

         

  einddatum van de activiteit 
dag 

    
maand 

    
jaar 

         

  beginuur startdatum       

 einduur einddatum       

 verwacht aantal deelnemers       

 verwacht aantal toeschouwers       

 5 Geef hieronder een omschrijving van de activiteit die u wilt organiseren. 
U moet de omschrijving staven met een kaart (schaal minstens 1/25 000). Meer informatie daarover vindt u in vraag 9. 

       

       

       

       

       

 6 Werd de activiteit eerder al eens georganiseerd? 

  ja. Vul hieronder de gegevens van die eerdere activiteit in. 
Bij het effectieve aantal deelnemers vult u alle deelnemers in, ook de toeschouwers. 

  laatste jaargang 
dag 

    
maand 

    
jaar 

         

  locatie of parcours       

 effectief aantal deelnemers        

  nee 

 7 Vul hieronder de naam in van het gebied waar u de activiteit wilt organiseren. 
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 8 Kruis hieronder aan via welke kanalen de activiteit zal worden aangekondigd voor het publiek en specificeer 
eventueel op de stippellijn ernaast. 
U moet de voorwaarde voor aankondiging in acht nemen, namelijk dat de geplande activiteit door ANB is gemachtigd. 

  website:       

  flyer:       

  persbericht:       

  ander kanaal:       

 

 Bij te voegen documenten 
 9 Voeg bij uw aanvraag een kaart, schaal 1/25 000 of meer gedetailleerd, waarop u het parcours of de zone waarop de 

activiteit plaatsvindt, en de aard en de ligging van eventuele extra tijdelijke inrichtingen zoals controleposten of 
inschrijvingsposten hebt aangeduid. Als u notities maakt op de kaart, moet u ervoor zorgen dat de achterliggende 
kaartgegevens goed leesbaar blijven. 

 

 Ondertekening 
 10 Vul de onderstaande verklaring in. 

 Ik bevestig dat ik gevolmachtigd ben om deze niet-risicovolle activiteit aan te vragen. 

  datum van deze aanvraag 
dag 

    
maand 

    
jaar 

         

  voor- en achternaam       

 

 Aan wie bezorgt u deze aanvraag? 
 12 Bezorg deze aanvraag aan het aanspreekpunt recreatief medegebruik van de Provinciale Dienst van het Agentschap 

voor Natuur en Bos waar het grootste deel van de activiteit wordt gepland. U vindt de contactgegevens bovenaan op dit 
formulier. 

 


